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Aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002

_

Hierbij treft u aan het aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002. Dit aanbestedingsbeleid is een
voortvloeisel uit de startnotitie juridisch risicomanagement en mede gebaseerd op een
concept-inkoophandboek van het SSC.
hi uw vergadering van 29 januari jl. heeft u de concept-versie hiervan vrijgegeven voor
inspraak. De concept-nota heeft in de periode van 20 februari 2002 tot en met 20 maart 2002
ter inzage gelegen voor inspraak. Daarop zijn geen reacties ontvangen. Er zijn daarom ook
geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht ten opzichte van de concept-versie.
De nota en daarmee het beleid, kan nu door uw college worden vastgesteld.
In het aanbestedingsbeleid wordt verwezen naar een aantal bijlagen. Deze zijn nog niet allen
volledig aanwezig maar zullen in het handboek worden opgenomen. Voor dit moment is
vooral van belang dat het beleid als zodanig wordt vastgesteld.
De werkgroep aanbestedingen zal blijven bestaan en periodiek bij elkaar komen. Enerzijds
moet het beleid actueel worden gehouden, anderzijds moet het handboekgedeelte nog gestalte
krijgen.
Als het beleid is vastgesteld zal het in papieren vorm met een begeleidend schrijven aan alle
MT's worden toegezonden ter verdere verspreiding in de organisatie. Indien daaraan behoefte
bestaat kan in de MT's een mondelinge toelichting worden gegeven. Ook zal het stuk op
Intranet worden geplaatst, evenals t.z.t. het handboek. In Dordt Binnenuit zal een artikel
worden gewijd aan het aanbestedingsbeleid. Tot slot zal in samenwerking met VEB worden
geïnventariseerd in welke mate er behoefte bestaat aan een aparte voorlichtingsbijeenkomst.
Tegelijk met maar apart van dit voorstel wordt aan u gevraagd om de Algemene
Inkoopvoorwaarden voor de gemeente Dordrecht vast te stellen. Voor het hoe en waarom
daarvan verwijs ik u naar het betreffende voorstel. In het aanbestedingsbeleid wordt verwezen
naar deze algemene voorwaarden en in die zin hangen deze voorstellen met elkaar samen.
Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de nota Aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002 vast te stellen.
2. Het SBC te belasten met de verdere verspreiding en implementatie.

(D

AANBESTEDINGSBELEID DORDRECHT
2002
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Inleiding
Het aanbestedingsbeleid staat de laatste tijd in de belangstelling vanuit verschillende invalshoeken,
zowel externe als interne:
Externe invalshoeken
•
De zich uitbreidende E.G.-regelgeving, die zich kenmerkt door het streven naar grotere
marktwerking
•
De toegenomen aandacht voor de bestuurlijke en ambtelijke integriteit bij het aanbesteden van
werken, leveringen en diensten
•
De gewijzigde Gemeentewet, waarin geen verplichtingen meer zijn opgenomen t.a.v. de
aanbestedingsvorm.
Interne invalshoeken
•
De aanbeveling n.a.v. de bij de Dienst Stadsontwikkeling in 1999 uitgevoerde Pilot Juridisch
Risicomanagement om te komen tot een gemeentebreed aanbestedingsbeleid. Deze aanbeveling
is door het bestuur overgenomen en als een concrete actie vastgelegd in de Startnotitie Juridisch
Risicomanagement.
•
De diverse onderzoeken die in 1999 zijn uitgevoerd in het kader van het integriteitsbeleid.
•
Recente ervaringen rond de systeemkeuze voor een nieuw financieel pakket, waarbij werd
geconstateerd dat deze keuze tot stand diende te komen door middel van een Europese
aanbesteding, nadat de pakketvergelijking reeds had plaatsgevonden.
De bestuurlijke behoefte om meer samenhang te brengen in de gemeentelijke beleidskaders in
het algemeen, met name om een optimale invulling te kunnen geven aan de uitgangspunten van
integraal resultaatgericht management.
•
Een in 2001 uitgevoerde ABC Pareto-analyse, waaruit kort gezegd bleek dat:
•
door bundeling van gelijksoortige leveringen, nauwkeurige leveranciersselectie en
hernieuwde aanbesteding besparingen gerealiseerd kunnen worden door verbeterde
contracten, vermindering van het aantal leveranciers en vermindering van het aantal
facturen;
•
door het ontbreken van coördinatie op dat punt, niet (voldoende) wordt onderkend dat
een aantal opdrachten Europees moet worden aanbesteed.
Inspelend op de hiervoor vermelde ontwikkelingen wordt in deze nota het gemeentebreed geldende
aanbestedingsbeleid beschreven. Deze nota geeft de algemeen geldende kaders aan. Het is de diensten
toegestaan binnen deze kaders dienstgebonden accenten aan te brengen. Waar in deze nota overigens
wordt gesproken over een dienst, wordt daarmee gelijkgeschakeld iedere organisatorische eenheid
waaraan wordt leiding gegeven door een Integraal Resultaatgericht Manager.
Deze nota heeft betrekking op opdrachten voor zowel werken als leveringen en diensten. De nota is
opgesteld door een breed samengestelde werkgroep (bijlage 1). Concept-versies van het
aanbestedingsbeleid zijn ter toetsing voorgelegd aan een klankbordgroep (bijlage 1). Bij het opstellen
van de nota is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van met name de gemeente Utrecht en de
gemeente Haarlemmermeer.
Bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden
Beleid dient zijn vertrekpunt te vinden in uitgangspunten. Eventueel in acht te nemen
randvoorwaarden leveren daarbij begrenzingen op voor het te voeren beleid.
De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden dienen te worden gehanteerd:
1.
De vigerende E.G. - en nationale regelgeving
2.
Integriteit, openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid
3.
Het bedingen van een redelijkerwijs laagst mogelijke prijs bij een omschreven kwaliteitsniveau.

Definitieve versie 15-05-2002

Daarnaast speelt nog een aantal aspecten een rol, zoals het betrekken van Dordtse bedrijven bij
aanbestedingen, Social Return, het voorkomen van juridische procedures en het vinden van de balans
tussen het toepassen van deze uitgangspunten en randvoorwaarden enerzijds en de praktische
uitvoerbaarheid anderzijds.
Handboek aanbestedingen
Ter ondersteuning van de diensten bestaat het voornemen om een Handboek Aanbestedingen samen te
stellen. In dat handboek zal het vigerende aanbestedingsbeleid worden opgenomen, alsmede een
aantal hulpmiddelen als de EG-richtlijnen, relevante jurisprudentie etc.
De werkgroep aanbestedingen wordt belast met het opstellen en actueel houden van het handboek.
Gestreefd wordt naar een jaarlijkse update.
Organisatie-ontwikkeling
Deze beleidsnota gaat uit van beslissingsbevoegdheid van de directeur/ hoofd van dienst.
Organisatorische ontwikkelingen binnen de gemeente kunnen er binnen afzienbare tijd toe leiden dat
niet langer sprake zal zijn van een eindverantwoordelijkheid van de directeur. Deze zal komen te
liggen bij een IRM-er (Integraal Resultaatgerichte Manager) of bij een programmadirecteur.
Waar in deze nota wordt gesproken over bevoegdheden van een (dienst)directeur, dient in een nieuwe
organisatiestructuur te worden gelezen IRM-er/programmadirecteur.
Op het moment dat de gemeentelijke organisatieverordening en de mandaatregeling daartoe wordt
aangepast zal daarbij aandacht moeten worden besteed aan de eindverantwoordelijkheid voor correcte
toepassing van de beleidsregels (Europese) aanbesteding.
Het aanbestedingsproces
Een open markt leidt tot meer concurrerende aanbiedingen die niet onaanzienlijke besparingen tot
gevolg kunnen hebben. Ook de kwaliteit van uitgevoerde opdrachten is gebaat bij een concurrerende
markt. In het algemeen kan worden gesteld dat bij meer concurrentie, de kosten lager worden bij een
betere kwaliteit.
Een goed inkoopproces dat projectmatig wordt benaderd kent verschillende fasen (Specificeren,
Selecteren, Contracteren, Bestellen, Bewaken en Nazorg).
De te onderscheiden stappen in het inkoopprocesmodel hangen nauw met elkaar samen. De kwaliteit
van de output van de voorliggende fase bepaalt tevens de kwaliteit van de output van de volgende
fase.
De ervaring leert dat de meeste kosten kunnen worden bespaard in het voortraject. Door goed de
wensen te inventariseren en te specificeren worden kosten bespaard tijdens het uitvoeringstraject. Dit
geldt ook voor het inventariseren van de inkoopbehoefte. Door in een vroeg stadium al te bedenken
welke opdrachten kunnen worden geclusterd, komt men tot grotere projecten die door een openbare
aanbesteding goedkoper op de markt gebracht kunnen worden dan kleine opdrachten die snel
(onderhands) aanbesteed worden. Het mes snijdt in zo'n geval aan twee kanten. Het voordeel van
clustering en het voordeel door openbaar aanbesteden.
Procedurele aspecten
Een concept-versie van deze nota Aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002 heeft in de periode van 20
februari 2002 tot en met 20 maart 2002 ter inzage gelegen. Gedurende die periode heeft een ieder
zienswijzen kunnen indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Leeswijzer
Hieronder wordt het aanbestedingsbeleid eerst in 24 punten op hoofdlijnen geformuleerd. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen aspecten op gemeentelijk niveau, Europees niveau en overige
aspecten. Vervolgens worden deze punten stuk voor stuk toegelicht en uitgewerkt.
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Beleid op hoofdlijnen
Het in deze nota geformuleerde aanbestedingsbeleid van de gemeente Dordrecht kan in hoofdlijnen
als volgt worden weergegeven.
Met betrekking tot gemeentelijke aspecten
1.
Voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten worden dezelfde procedureregels
gevolgd.
2.
Het aanbestedende lichaam is altijd 'de gemeente'. Gemeentelijke diensten/sectoren zijn geen
rechtspersonen en kunnen daarom ook geen contracten sluiten. In het kader van IRM blijven de
diensten/sectoren wel zelf verantwoordelijk voor de door hen zelfstandig gevoerde (Europese)
aanbestedingsprocedures.
3.
De gemeente Dordrecht besteedt haar opdrachten boven bepaalde grenswaarden primair aan
volgens de openbare aanbestedingsprocedures
4.
Wanneer de te verwachten voordelen van een andere aanbestedingsprocedure aantoonbaar
groter zijn dan openbaar aanbesteden en in gevallen van dwingende spoed als gevolg van
omstandigheden die niet voorzienbaar, dan wel aan de aanbesteder niet verwijtbaar zijn, mag
van het principe van openbaar aanbesteden gemotiveerd worden afgeweken.
5.
Voorstellen tot afwijking van het openbaar aanbestedingsbeleid moeten altijd zijn voorzien van
een juridisch advies en ter beslissing worden voorgelegd aan de directeur van de dienst/sector
die de aanbesteding uitvoert. Deze is verantwoordelijk voor de keuze van de (afwijkende)
aanbestedingsvorm. De directeur is bevoegd om de beslissingsbevoegdheid op voorstellen tot
afwijking van het openbaar aanbesteden door te mandateren tot het eerstvolgend leidinggevend
niveau.
6.
Voor de keuze van een van de openbare aanbesteding afwijkende aanbestedingsvorm dient de
aanbestedingsvorm aan de hand van de drempelbedragen te worden bepaald, die zijn gegeven in
het betreffende schema.
7.
Tijdgebrek mag geen reden zijn om af te zien van openbaar aanbesteden; het bijtijds starten van
de voorbereiding van de aanbesteding van een product dient uitgangspunt te zijn.
8.
In de planning van projecten behoren de aanbestedingsprocedures en de daarbij behorende
termijnen te worden opgenomen.
9.
Opdrachten mogen niet worden gesplitst in kleinere opdrachten om het principe van 'openbaar
aanbesteden' te ontduiken, dan wel om onder de Europese drempelbedragen te blijven en
zodoende de verplichte Europese aanbestedingsprocedures te ontlopen.
10. De gemeente volgt voor zover mogelijk en toegestaan is, uniforme aanbestedingsreglementen
en hanteert zoveel mogelijk de door het College vastgestelde 'algemene inkoopvoorwaarden
voor de gemeente Dordrecht'; deze algemene uniforme inkoopvoorwaarden gelden voor de hele
gemeente en dus voor alle gemeentelijke organisatie-eenheden.
11. Indien organisatie-eenheden binnen het gemeentelijk apparaat een eigen aanbestedingsbeleid
uitwerken binnen deze hoofdlijnen, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd en op het
bevoegde niveau en langs de juiste procedures te worden vastgesteld.
12. Het aanbestedingsbeleid wordt vastgelegd in AO-procedures.
13. Bij niet-openbare aanbestedingen worden waar mogelijk en voor zover zinvol, in ieder geval
één of meerdere Dordtse bedrijven in de gelegenheid gesteld om aan de aanbesteding mee te
doen. Hierbij dient vermeden te worden dat steeds dezelfde bedrijven worden uitgenodigd. De
uiteindelijke selectie dient op objectieve en voor alle deelnemers gelijkwaardige gronden plaats
te vinden.
14. Voor de keuze van een inschrijver c.q. een aanbieding worden objectieve selectie- en
gunningscriteria gebruikt.
15. De regeling 'Social Return on Investment' is van toepassing op alle aanbestedingen van werken
boven € 45.000, voorzover niet strijdig met de vigerende Europese regelgeving op het gebied
van aanbesteden.
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16.
17.

18.

Het gebruik van mantelovereenkomsten voor gebundelde opdrachten zal worden bevorderd.
Bestaande één op één relaties, die betrekking hebben op een totale contractwaarde over een
periode van 4 jaar van > € 32.000 worden schriftelijk beëindigd; hierbij wordt- afhankelijk van
contractuele afspraken - een zo kort mogelijke, reële termijn in acht genomen.
Er wordt een Coördinatiepunt aanbestedingen ingesteld. Dit coördinatiepunt krijgt
coördinerende, adviserende en faciliterende taken op het gebied van aanbestedingen.

Met betrekking tot Europees aanbesteden
19. Voor het beantwoorden van de vraag of Europees moet worden aanbesteed, worden opdrachten
voor homogene goederen en diensten voorafgaand aan het betreffende jaar zoveel mogelijk
gekoppeld. Om dat mogelijk te maken worden alle bestedingsplannen voor het eerstkomende
jaar gemeld bij het Coördinatiepunt aanbestedingen. Door het coördinatiepunt worden de
enuntiatieve aankondigingen verzorgd.
20. (Gecumuleerde) opdrachten waarvan de ramingen boven de drempelbedragen van de Europese
richtlijnen vallen worden aanbesteed volgens de Europese richtlijnen.
21. Ingeval van samenwerking van de gemeente Dordrecht met een marktpartij wordt uiterst
zorgvuldig, en het liefst vóór het leggen van contacten met marktpartijen, bezien of daaruit
voortvloeiende samenwerkingsvorm (Europees) moet worden aanbesteed.
Overige aspecten
22. Naast de verplichte advertenties in de daarvoor bestemde publicatiebladen, worden de
gemeentelijke aanbestedingen kenbaar gemaakt aan de lokale markt door middel van een
verkorte advertentie, onder andere in de voor de gemeentelijke aankondigingen gebruikelijke
huis-aan-huis-bladen.
23. De diensten/sectoren rapporteren jaarlijks vóór l april aan het college van B&W over de door
hen uitgevoerde aanbestedingen. Het Coördinatiepunt aanbestedingen rapporteert aan de
directies van de diensten/sectoren en het college over de door het coördinatiepunt uitgevoerde
aanbestedingen.
24. Van iedere aanbesteding wordt door de dienst die de aanbesteding uitvoert c.q. het
Coördinatiepunt aanbestedingen een dossier aangelegd en bijgehouden. Het Coördinatiepunt
aanbestedingen kan desgewenst deze dossiers inzien.
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Uitwerking van het beleid op hoofdlijnen
Aanbesteden
1.

Voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten worden dezelfde procedureregels
gevolgd.

Zowel het proces van het inkopen van leveranties en diensten als van het aanbesteden van werken
moet op eenzelfde professionele wijze worden uitgevoerd om een zo goed mogelijk product voor de
meest voordelige prijs te verwerven. Wanneer men uitgaat van het feit dat met aanbesteden en
inkopen in wezen hetzelfde wordt beoogd, gaat de volgende stelling op:
"Aanbesteden (inkopen) is het proces dat voorafgaat aan het verstrekken van een opdracht aan een
derde voor de uitvoering van werken of voor de levering van diensten of producten."
Als gevolg van de conclusie dat inkopen van goederen en diensten procesmatig hetzelfde is als
aanbesteden van werken kan worden volstaan met dezelfde procedures. Hiermee wordt bereikt dat er
een eenduidige benadering komt voor het aanbesteden van werken en het inkopen van goederen en
diensten. Bij het aangaan van verplichtingen is de gemeente met het oog op haar publieke
verantwoordelijkheid verplicht op een zorgvuldige wijze de gemeenschapsgelden zo doelmatig
mogelijk te besteden.
Bij de procedures die voorafgaan aan opdrachten moet de gemeente zich opstellen als een
betrouwbare partij, die bij het verlenen van opdrachten volgens vaste regels en zonder willekeur of
bevoordeling van partijen werkt, en hierbij integer en zorgvuldig optreedt. Bovendien moet het
gemeentebestuur daar op een goede manier verantwoording over kunnen afleggen aan de burgers.
Procedures moeten controleerbaar zijn, hetgeen eisen stelt aan de openheid en transparantie van de
procedures.
Deze eisen gelden ook voor het ambtelijk apparaat dat het gemeentebestuur terzijde staat bij het
uitoefenen van haar taak. Het gemeenteapparaat dient openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid te
betrachten naar het gemeentebestuur en naar de contractpartners.
Aanbestedende dienst
2.

Het aanbestedende lichaam is altijd 'de gemeente'. Gemeentelijke diensten /sectoren zijn
geen rechtspersonen en kunnen daarom ook geen contracten sluiten. In het kader van IRM
blijven de diensten/sectoren wel zelf verantwoordelijk voor de door hen zelfstandig gevoerde
(Europese) aanbestedingsprocedures.

De gemeente Dordrecht is gesplitst in zelfstandige organisatieonderdelen met een eigen
inkoopbevoegdheid. Op basis van het Nederlands recht is echter 'de gemeente' de rechtspersoon
ofwel de 'aanbestedende dienst'. Dit is een juridisch begrip en dus niet hetzelfde als een
gemeentelijke dienst. Een gemeentelijk organisatieonderdeel, dienst of sector, heeft geen
rechtspersoonlijkheid en kan om die reden ook niet zelfstandig overeenkomsten aangaan. Ook de
Europese richtlijnen geven aan dat de gemeente Dordrecht als geheel één aanbestedende dienst is.
Op grond van de nieuwe (vanaf 7 maart 2002 geldende) Gemeentewet is het College van
Burgemeester en Wethouders het bestuursorgaan dat beslist over het aangaan van overeenkomsten
met derden. De ondertekeningsbevoegdheid is en blijft bij de burgemeester.
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Openbaar aanbesteden
3.

De gemeente Dordrecht besteedt haar opdrachten boven bepaalde grenswaarden primair aan
volgens de openbare aanbestedingsprocedures

Naast de Europese regelgeving, die omgezet is in nationale wetgeving, geldt dat voor opdrachten
onder de drempelwaarden zoals vermeld in de bovengenoemde richtlijnen, het beginsel van het EGverdrag staande blijft. Dit betekent dat opdrachten onder de drempelbedragen ook op nondiscriminatoire wijze dienen plaats te vinden, en dat ook hiervoor een doorzichtige aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd met een objectieve beoordeling. Het algemene uitgangspunt is dan
ook dat zoveel mogelijk en in ieder geval boven bepaalde grensbedragen, de voorkeur moet worden
gegeven aan de openbare aanbestedingsprocedure.
Gezien de getalsmatige omvang van het aantal opdrachten dat jaarlijks gemeentebreed wordt verstrekt
en het in veel gevallen beperkte financiële belang dat daarmee is gemoeid, moet er echter sprake zijn
van een verantwoorde mix van de gevallen waarin de voorkeur moet worden gegeven aan openbaar
aanbesteden en gevallen waarin ander aanbestedingsvormen kunnen worden toegepast.
Om die reden zijn in het schema onder punt 6 de grensbedragen aangegeven waaronder of-boven
bepaalde standaard aanbestedingsvormen moeten worden toegepast. Daarnaast kunnen ook de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur van invloed zijn op de keuze van de toe te passen
aanbestedingsvorm.
Afwijking van beleid
4.

Wanneer de te verwachten voordelen van een andere aanbestedingsprocedure aantoonbaar
groter zijn dan openbaar aanbesteden en in gevallen van dwingende spoed als gevolg van
omstandigheden die niet voorzienbaar, dan wel aan de aanbesteder niet verwijtbaar zijn, mag
van het principe van openbaar aanbesteden gemotiveerd worden afgeweken.

5.

Voorstellen tot afwijking van het openbaar aanbestedingsbeleid moeten altijd zijn voorzien
van een juridisch advies en ter beslissing worden voorgelegd aan de directeur van de
dienst/sector die de aanbesteding uitvoert Deze is verantwoordelijk voor de keuze van de
(afwijkende) aanbestedingsvorm. De directeur is bevoegd om de beslissingsbevoegdheid op
voorstellen tot afwijking van het openbaar aanbesteden door te mandateren tot het
eerstvolgend leidinggevend niveau.

6.

Voor de keuze van een van de openbare aanbesteding afwijkende aanbestedingsvorm dient de
aanbestedingsvorm aan de hand van de drempelbedragen te worden aangehouden die zijn
gegeven in het onderstaande schema

Op basis van de hierna genoemde criteria kan van de hoofdregel, beargumenteerd, worden afgeweken.
In geval (meervoudig) onderhands aanbesteden meer voordeel heeft dan openbaar aanbesteden,
worden afwijkingvoorstellen gedaan door de voor de aanbesteding verantwoordelijke
ambtenaar/projectleider aan de directeur, vergezeld van een juridisch advies.
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Afwijkingsvoorstellen van het principe van openbaar aanbesteden zijn derhalve in uitzonderlijke
gevallen wel mogelijk en kunnen gebaseerd zijn op verschillende aspecten, bijvoorbeeld:
bij voorstellen voor meervoudig onderhands aanbesteden wanneer:
•
het uitvoeringsproces complex en kritisch is;
•
er sprake is van kritische verwevenheid met parallelle processen;
•
de opleverdatum zeer kritisch is en er schade optreedt bij overschrijding daarvan; hierbij wordt
ervan uitgegaan dat de korte tijdsplanning niet verwijtbaar aan de aanbesteder is;
•
maatschappelijke en culturele omgevingsfactoren erg belangrijk zijn.
Bij voorstellen voor enkelvoudige uitnodiging wanneer:
•
het eenvoudige kleine en eenmalige projecten betreft;
•
in geval van 'vervolgopdrachten' bijvoorbeeld voor het leveren van onderdelen.
De beslissing van de directeur dient vooraf te worden genomen en schriftelijk te worden vastgelegd.
De directeur mag er voor kiezen om de beslissingsbevoegdheid op afwijkingsvoorstellen neer te
leggen op het eerstvolgend leidinggevend niveau. Dit ligt het meest voor de hand bij diensten die
bestaan uit meerdere afdelingen en waarbij bij meerdere van die afdelingen ook regelmatig
aanbestedingen plaatsvinden. Er is voor gekozen om deze bevoegdheid niet lager in de organisatie toe
te kennen, om de drempel voor het afwijken van de hoofdregel niet te laag te leggen.
De alternatieve aanbestedingsvorm dient te worden gekozen aan de hand van het onderstaande
schema.
Keuze aanbestedingsvorm
Uitgangspunt van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Dordrecht is het openbaar aanbesteden.
Hierbij geldt dat opdrachten, waarvan de geraamde waarde boven de in de Europese richtlijnen
vermelde drempelbedragen vallen, volgens de Europese aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd.
Aanbestedingsvorm

Werken

Leveringen

Diensten

Europees

>EUR 5.037.717,30
>NLG1 1.101.668

> EUR 20 1.508,82
> NLG 444.067

> EUR 20 1.508,82
> NLG 444.067

Openbaar (met voorselectie)

> EUR
>NLG

140.000
308.519

> EUR 140.000
> NLG 308.5 19

> EUR 140.000
> NLG 308.5 19

Meervoudig onderhands

>EUR
>NLG

35.000
77.130

>EUR 35.000
>NLG 77.130

>EUR 35.000
>NLG 77.130

Eén op één via
offertemethode met één
gegadigde (enkelvoudige
uitnodiging)

< EUR
<NLG

35.000
77.130

<EUR 35.000
<NLG 77.130

<EUR 35.000
<NLG 77.130

De drempelbedragen waarboven Europees moet worden aanbesteed worden om de twee jaar herzien.
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Tijdsduur aanbestedingen
7.

Tijdgebrek mag geen reden zijn om af te zien van openbaar aanbesteden; het bijtijds starten
van de voorbereiding van de aanbesteding van een product dient uitgangspunt te zijn.

8.

In de planning van projecten horen de aanbestedingsprocedures en de daarbij behorende
termijnen te worden opgenomen.

Goed aanbesteden betekent een goed bestek maken. Bij een goed aanbestedingsproces wordt daarmee
alsmede met de tijd die dat vergt al direct vanaf het begin rekening gehouden. Dit betekent dat al zeer
vroegtijdig het proces moet starten. Reeds bij de vaststelling van de begroting voor het volgende jaar
zal moeten worden bezien welke aanbestedingsprocedures gestart moeten worden om op tijd de
aanbestedingen te voltooien.
Wanneer bij een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kan worden volstaan met een
korte beschrijving van de opdracht, betekent dit een kort aanbestedingstraject.
Voor meervoudig onderhandse en openbare aanbestedingsprocedures zijn goed uitgewerkte bestekken
nodig. In het aanbestedingstraject is het opstellen van een bestek vaak maatgevend voor de
tijdsplanning van het aanbestedingsproces. De openbare aanbestedingsprocedure, inclusief
besteksfase, neemt circa vier tot vijf maanden in beslag. Bij meervoudig onderhands aanbesteden is de
totale duur van het proces van bestek opstellen tot en met de gunning slechts enkele weken korter. Het
kan dan ook geen argument zijn om door tijdgebrek onderhands aan te besteden.
Ook het bestuur moet rekening houden met de termijnen die voor een goede aanbestedingsprocedure
nodig zijn. Politiek/bestuurlijke eisen aan opleveringstermijnen moeten in de toekomst zoveel
mogelijk worden voorkomen. In ambtelijke adviezen inzake de planning van projecten hoort de
consequentie van een goede aanbestedingsprocedure dan ook volledig te worden opgenomen.
Het uitzetten van een goed aanbestedingstraject kost de nodige tijd. Daarom is het noodzakelijk direct
na het vaststellen van de begroting door de raad een inkoopscan uit te voeren, hiervan melding te
maken bij het Coördinatiepunt Aanbestedingen en de aanbestedingsprocedures zo snel mogelijk te
starten.
Door het bijtijds melden van de voorgenomen jaarlijkse bestedingsplannen bij het Coördinatiepunt
Aanbestedingen wordt het mogelijk, met deze gegevens de volgens de Europese richtlijnen verplichte
vooraankondigingen te publiceren.
Splitsing van opdrachten
9.

Opdrachten mogen niet worden gesplitst in kleinere opdrachten om het principe van
'openbaar aanbesteden' te ontduiken, dan wel om onder de Europese drempelbedragen te
blijven en zodoende de verplichte Europese aanbestedingsprocedures te ontlopen.

De Europese richtlijnen bevatten een aantal uitzonderingsgronden, op grond waarvan kan worden
afgezien van een Europese aanbestedingsprocedure. Deze uitzonderingsgronden zijn limitatief en
worden in de jurisprudentie zeer strikt uitgelegd en gehanteerd.
De Europese richtlijnen stellen strenge regels aan de wijze van aanbesteden door overheden. Allerlei
'trucs' als spreiding van een opdracht in de tijd of het 'opknippen' van opdrachten in kleinere
onderdelen, teneinde per deelopdracht onder de drempelbedragen van de Europese richtlijnen te
blijven, zijn expliciet verboden.
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Ook dient, gelet op hetgeen hiervoor is gesteld over het feit dat de gemeente als geheel één
aanbestedende dienst is (let op! 'Aanbestedende dienst' is een juridisch begrip en is dus niet hetzelfde
als een gemeentelijke dienst), het onbewust knippen van opdrachten vermeden te worden. In dit kader
kan het Coördinatiepunt aanbestedingen een belangrijke rol vervullen.
Van belang is dat gelijksoortige leveringen en diensten, gemeentebreed, bij elkaar genomen worden,
om vervolgens aan de hand van het totaal te bepalen welke procedure gevolgd moet worden.
Vóór werken geldt deze verplichting tot het bij elkaar nemen van gelijksoortige werken overigens
niet. De omvang van een werk wordt bepaald door de fysieke grens van het werk, niet door de
gelijksoortigheid. Overigens kan het vanuit de gedachte van het verstandig omgaan met
gemeenschapsgelden wel zinvol zijn om gelijksoortige werkzaamheden in een raamcontract onder te
brengen.
Aanbestedingsreglementen en inkoopvoorwaarden
10.

De gemeente volgt voor zover mogelijk en toegestaan is, uniforme aanbestedingsreglementen
en hanteert zoveel mogelijk de door het College vastgestelde 'algemene inkoopvoorwaarden
voor de gemeente Dordrecht'; deze algemene uniforme inkoopvoorwaarden gelden voor de
hele gemeente en dus voor alle gemeentelijke organisatie-eenheden.

De naleving van algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt bevorderd door het hanteren van
aanbestedingsreglementen, inkoopvoorwaarden en standaard-bestekken. Om de
aanbestedingsprocedures te regelen bestaan er diverse reglementen (UAR, RVOI) en
standaardbestekken (RAW, STABU etc.) De reglementen bevatten regels voor de wijze van
aanbesteden, de bekendmakingen, de keuze van inschrijvers, de opdrachtverlening en de wijze van het
beslechten van geschillen. Een objectieve benadering van de markt en een kortere voorbereidingstijd
wordt ook bewerkstelligd door het toepassen van standaardbestekken.
Algemene inkoopvoorwaarden Dordrecht
Door het college zijn algemene inkoopvoorwaarden voor de gemeente Dordrecht vastgesteld. Deze
algemene voorwaarden moeten zoveel mogelijk van toepassing worden verklaard op door de
gemeente te verstrekken opdrachten voor leveringen en diensten. Voor een meer gedetailleerde uitleg
over de toepassing van algemene voorwaarden wordt verwezen naar bijlage 2.
Uitwerking van het beleid op hoofdlijnen
11.

Indien organisatie-eenheden binnen het gemeentelijk apparaat een eigen
aanbestedingsbeleid uitwerken binnen deze hoofdlijnen, dient dit schriftelijk te worden
vastgelegd en op het bevoegde niveau en langs de juiste procedures te worden vastgesteld.

12.

Het aanbestedingsbeleid wordt vastgelegd in A O-procedures

Daar diensten/sectoren verschillend zijn ingericht en er ook grote verschillen zijn in de aard van de
aan te besteden opdrachten, moet er ruimte zijn om, binnen het in deze nota vastgelegde beleid,
aanvullend beleid te formuleren voor de eigen dienst/sector. Een dergelijk beleid zal schriftelijk
moeten worden vastgelegd en zal langs de in de Algemene wet bestuursrecht beschreven weg moeten
worden vastgesteld. Kortom, er zal aan alle wettelijke eisen moeten worden voldaan, inclusief de
publicatieplicht, om het eigen beleid te kunnen hanteren.
Daarnaast is het van belang dat per dienst/sector het aanbestedingsbeleid wordt vastgelegd in AOprocedures. Ook dient in deze AO-procedures te worden ingegaan op aspecten van integriteit, zoals
maatregelen die worden getroffen om belangenverstrengeling te voorkomen.
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Dordtse bedrijven
13.

Bij niet-openbare aanbestedingen worden waar mogelijk en voor zover zinvol, in ieder geval
één of meerdere Dordtse bedrijven in de gelegenheid gesteld om aan de aanbesteding mee te
doen. Hierbij dient vermeden te worden dat steeds dezelfde bedrijven worden uitgenodigd. De
uiteindelijke selectie dient op objectieve en voor alle deelnemers gelijkwaardige gronden
plaats te vinden.

Ieder gemeentebestuur heeft de plicht én het recht om de lokale economische bedrijvigheid te
stimuleren. De mogelijkheden daartoe vinden natuurlijk hun grenzen in wet- en regelgeving en in de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat de lokale bedrijven zoveel mogelijk in
staat moeten worden gesteld om mee te dingen naar opdrachten van de Dordtse gemeente, zonder dat
dit overigens ten koste gaat van de rechten van niet-Dordtse bedrijven. Daarnaast zijn vaak meerdere
Dordtse bedrijven actief in dezelfde branche. Ook wat dit betreft moet de gemeente er voor waken dat
er geen voorkeursbehandeling plaatsvindt of automatismen ontstaan. De integriteit van de betrokken
ambtenaren en bestuurders mag hierbij niet onder druk komen staan. De uitvoerende diensten zullen
daaraan aandacht moeten schenken bij de uitvoering van het aanbestedingsbeleid. Bij de management
rapportages zal hierover expliciet moeten worden gerapporteerd.
Selectie-en gunningscriteria
14.

Voor de keuze van een inschrijver c.q. een aanbieding worden objectieve selectie- en
gunningscriteria worden gebruikt.

Om bij een aanbesteding in aanmerking te komen voor een opdracht kan de aanbesteder criteria
opstellen waaraan de inschrijver (selectiecriteria) en de aanbieding (gunningscriteria) moeten
voldoen.
Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn alle maatschappelijke, technische, organisatorische en fmancieel-economische
eisen waaraan een inschrijver zowel op de dag van inschrijving als op de dag van opdrachtverlening
moet voldoen. De selectiecriteria moeten voor alle gegadigden gelijk zijn en ook op gelijke wijze
worden toegepast. In de Europese richtlijnen staan de selectiecriteria opgesomd, die door een aanbestedende dienst mogen worden toegepast.
Voor nationale openbare aanbestedingen worden in principe dezelfde criteria toegepast.
Gunningscriteria
Als gunningcriteria worden twee mogelijkheden gegeven:
1.
de laagste prijs
2.
de economisch meest voordelige aanbieding
Bij het laatste criterium worden subcriteria geëist zoals: prijs, gebruikskosten, planning,
uitvoeringstermijn, garanties, technische waarde, esthetische kenmerken enzovoort.
Ook hier geldt dat het gewicht dat aan de verschillende criteria wordt toegekend voor de uiteindelijke
beslissing inzichtelijk en objectief moet zijn en vooraf aan de inschrijver(s) bekend moeten zijn.

Definitieve versie 15-05-2002

Regeling 'Social Return on Investment'
15.

De regeling 'SocialReturn on Investment' is van toepassing op alle aanbestedingen van
werken boven €45.000, voorzover niet strijdig met de vigerende Europese regelgeving op het
gebied van aanbesteden.

Voor alle werken die de gemeente aanbesteedt met een aanneemsom van meer dan € 45.000 geldt dat
voor 5 % van de aanneemsom leerling bouwplaatsen of langdurig werklozen ingezet moeten worden.
Ook kleinere werken die aan één aannemer opgedragen worden en die per jaar meer dan =8 45.000
bedragen vallen onder deze regeling. De regeling is ook van toepassing bij de levering van diensten
die zich daarvoor lenen, zoals bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden. De in verband hiermee in
het bestek op te nemen voorwaarden zijn als bijlage 3 bijgevoegd.
Mantelovereenkomsten
16.

Het gebruik van mantelovereenkomsten voor gebundelde opdrachten zal worden bevorderd.

Ook mantelovereenkomsten moeten (Europees) worden aanbesteed. Onder een mantelovereenkomst
wordt verstaan elke vorm van overeenkomst, waarbij voor een langere periode met een bepaalde
leverancier is overeengekomen dat alle organisatie-onderdelen dan wel de organisatie-onderdelen die
het aangaat desgewenst bepaalde producten tegen bepaalde condities (kunnen) inkopen.
Er worden twee soorten mantelovereenkomsten onderscheiden:
mantelovereenkomsten met afnameverplichting; hierbij wordt de afnemer verplicht voor een
bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid gespecificeerde producten af te nemen tegen in de
mantelovereenkomst vastgelegde condities;
•

mantelovereenkomsten zonder afnameverplichting; hierbij is de afnemer niet verplicht de
mantelovereenkomst te gebruiken voor bepaalde afnames maar is de leverancier wel verplicht te
leveren tegen de overeengekomen condities.

De beste prestaties tegen het beste kostenniveau worden verkregen met mantelovereenkomsten voor
een langere periode met een minimale vaste afnameverplichting. Bij het centraal vaststellen van
mantelovereenkomsten, waarbij 'centraal' niet kan worden vastgesteld wat de afname 'decentraal' gaat
worden, is de tweede mogelijkheid een goed alternatief.
Zoals uit de betreffende regels blijkt moet door aggregatie van alle te geven opdrachten door de
verschillende diensten worden bezien of de drempelwaarden voor diensten en leveringen worden
overschreden. Dit betekent dat alle opdrachten voor adviesdiensten, architecten, ingenieursbureau
enzovoort van alle verschillende diensten bij elkaar moeten worden geteld. Dit geldt tevens voor het
leveren van kantoorartikelen, kantoormeubelen, PC's en de installatie daarvan, en het voertuigenpark
van de gemeente. Overigens geldt deze aggregatieverplichting niet voor werken.
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Beëindigen één op één relaties
17.

Bestaande één op één relaties, die betrekking hebben op een totale contractwaarde over een
periode van 4 jaar van > €32.000 worden schriftelijk beëindigd; hierbij wordt- afhankelijk
van contractuele afspraken - een zo kort mogelijke, reële termijn in acht genomen.

Een zogenaamde één op één relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer houdt voor beide partijen
groot gevaar in op het moment dat zich omstandigheden voordoen die de relatie verstoren. Het door
externe oorzaken wegvallen van de belangrijkste opdrachtgever kan zelfs het gevaar van een
faillissement van de opdrachtnemer inhouden. Ook kan de evenredige verdeling van
overheidsopdrachten tussen daarvoor in aanmerking komende partijen in het gedrang komen.
Tenslotte bestaat het gevaar dat onder omstandigheden ambtenaren in een situatie terecht kunnen
komen waarbij een onnodig groot appèl wordt gedaan op de integriteit.
Indien er op dit moment één op één relaties bestaan tussen de gemeente Dordrecht en opdrachtnemers,
kan het uitvoeren van het nieuwe aanbestedingsbeleid ertoe leiden dat deze relaties beëindigd moeten
worden. In de gevallen dat de gemeente de belangrijkste opdrachtgever is, heeft de gemeente de
sociaal-economische plicht deze relatie op een behoorlijke wijze te beëindigen. Een overgangsperiode
van minstens één jaar - afhankelijk van de gemaakte afspraken - is aan te bevelen. Een leverancier
moet een reële termijn worden gegund om zijn bedrijfsvoering op de nieuwe situatie aan te passen. De
beëindiging dient in ieder geval schriftelijk te worden bevestigd. In deze periode kan door de
gemeente worden gewerkt aan beëindiging van het contract en het opstarten van een
aanbestedingsprocedure. De opdrachtnemer kan tijdens deze periode inspelen op de nieuwe methode
van werken van de gemeente Dordrecht en de markt opgaan om elders activiteiten te ontplooien, dan
wel zich voorbereiden op inschrijving voor de te houden aanbestedingen.
Coördinatiepunt aanbestedingen
18.

Coördinatiepunt aanbestedingen
Er wordt een Coördinatiepunt aanbestedingen ingesteld. Dit coördinatiepunt krijgt
coördinerende, adviserende enfaciliterende taken op het gebied van aanbestedingen.

De Europese aanbestedingsrichtlijnen binden de gemeente rechtstreeks. Zij moeten dus worden
aangemerkt als voor de gemeente geldende wetgeving. Dat vereist dat de organisatie ook zodanig
wordt ingericht dat de gemeente kan voldoen aan de eisen die deze wetgeving stelt. Dit vereist in
belangrijke mate dat er adequate coördinatie plaatsvindt van (voorgenomen) opdrachten door alle
gemeentelijke onderdelen. Zonder coördinatie is het voor de gemeente eenvoudig onmogelijk om te
voldoen aan de verplichtingen die de Europese richtlijnen aan de overheid stellen. Indien bijvoorbeeld
meerdere diensten van de gemeente binnen een bepaalde periode een zelfde (soort) opdracht in de
markt zetten (bijvoorbeeld de aanschaf van computers of van een nieuw financieel systeem), dan
dienen deze afzonderlijke opdrachten bij elkaar opgeteld te worden om vast te stellen of de optelsom
een Europese aanbesteding verplicht maakt.
Mede om die reden wordt een Coördinatiepunt aanbestedingen ingesteld.
Het Coördinatiepunt aanbestedingen krijgt taken op het gebied van inventariseren en coördineren,
adviseren, registreren en rapporteren.

Definitieve versie 15-05-2002

Europees aanbesteden
19.

Voor het beantwoorden van de vraag of Europees moet worden aanbesteed, worden
opdrachten voor homogene goederen en diensten zoveel mogelijk gekoppeld. Om dat
mogelijk te maken worden alle bestedingsplannen voor het eerstkomende jaar gemeld bij het
Coördinatiepunt aanbestedingen. Door het coördinatiepunt worden de enuntiatieve
aankondigingen verzorgd.

Het coördinatiepunt verzorgt de centrale registratie van alle uitgevoerde Europese aanbestedingen en
rapporteert daarover jaarlijks aan het college en de diensten.
Het invulling geven aan de gemeentebrede coördinatie op het gebied van de aanbestedingen zal de
belangrijkste taak zijn van het coördinatiepunt. Zo zullen alle diensten een overzicht van de
bestedingsplannen voor het eerstkomende jaar schriftelijk bij het coördinatiepunt moeten melden.
Onder een bestedingsplan wordt verstaan: alle in het eerstvolgende jaar door de diensten aan te
besteden opdrachten. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk gelijksoortige opdrachten voor 'leveringen" en
'diensten" van verschillende diensten gebundeld worden aanbesteed. Deze voorgenomen gebundelde
opdrachten worden door een vooraankondiging bekend gemaakt. Voor 'werken' is aggregatie van de
verschillende opdrachten niet verplicht.
Het coördinatiepunt zal interne richtlijnen opstellen om een adequate invulling aan haar taak te
kunnen geven. Deze richtlijnen zullen in het Handboek Aanbestedingen worden opgenomen.
20.

(Gecumuleerde) opdrachten waarvan de ramingen boven de drempelbedragen van de
Europese richtlijnen vallen worden aanbesteed volgens de Europese richtlijnen.

EG-Verdrag
In 1958 heeft Nederland het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
ondertekend. Hierbij was de belangrijkste doelstelling de totstandkoming van een gemeenschappelijke
markt tussen de lidstaten van de EEG. Een gemeenschappelijke markt waarin vrij verkeer van
personen, goederen, diensten en kapitaal onbelemmerd, dus vrij kan plaatsvinden. Ingevolge dit
verdrag is de gemeente gehouden haar opdrachten op non-discriminerende wijze voor alle
marktpartijen toegankelijk te maken.
Europese richtlijnen
Om de uitvoering van dit EG-verdrag te realiseren zijn voor opdrachten boven een bepaalde
drempelwaarde de volgende richtlijnen opgesteld:
Richtlijn werken
•
Richtlijn diensten
•
Richtlijn leveringen
•
Controle richtlijn
Richtlijn nutssectoren
•
Controle-richtlijn nutssectoren
Naast de Europese richtlijnen is voor de aanbestedingspraktijk tevens de Agreement on Government
Procurement (GPA) van belang. Een aantal bepalingen van de GPA, die wijzigingen voor de
bovengenoemde richtlijnen inhouden, is opgenomen in een nieuwe richtlijn die sinds 17 september
1998 van toepassing is.
In de bovengenoemde richtlijnen zijn procedureregels gegeven voor aanbestedingen. Deze richtlijnen
moeten worden toegepast door aanbestedende diensten bij opdrachten voor 'werken', 'leveringen' en
'diensten' als de waarde van de opdracht een bepaald drempelbedrag overschrijdt.
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Samenwerkingsverbanden
21.

Ingeval van samenwerking van de gemeente Dordrecht met een marktpartij wordt uiterst
zorgvuldig, en het liefst vóór het leggen van contacten met marktpartijen, bezien of de
daaruit voortvloeiende samenwerkingsvorm (Europees) moet worden aanbesteed.

Publiek-/publieke - en Publiek-/private samenwerking
Gemeenten werken ten behoeve van het realiseren van beleidsdoelstellingen veelvuldig samen met
andere partijen. Dit zijn zowel andere overheden (Rijk, Provincie, Waterschappen en andere
gemeenten) als private partijen (aannemers, projectontwikkelaars adviesbureau's etc.).
Bij de beslissing tot het aangaan van deze samenwerkingsverbanden, die meestal in een overeenkomst
worden vastgelegd, dient vooraf zorgvuldig te worden nagegaan of daarbij afspraken worden gemaakt
over aanbestedingsplichtige zaken. Indien daarvan sprake is zal de gemeente zich ervan bewust
moeten zijn dat dit beperkingen tot gevolg kan hebben voor de mogelijkheden tot samenwerking.
Ter illustratie enkele voorbeelden:
a.
De gemeente A sluit een overeenkomst met gemeente B waarin wordt afgesproken dat het
ontwerp-bureau van gemeente B gedurende een periode van 3 jaar infrastructurele werken
(wegen, fietspaden en kunstwerken) zal ontwerpen voor gemeente A. De totale vergoeding
bedraagt ca. €160.000.
Afhankelijk van de concrete afspraken (aansprakelijkheid voor ontwerpfouten,
leveringstermijnen met sancties, commerciële tarieven etc) kan er sprake zijn van het leveren
van een dienst en dus van een aanbestedingsplichtige opdracht. Gelet op de hoogte van het
bedrag hoeft deze niet Europees te worden aanbesteed maar, conform de eigen richtlijnen, wel
openbaar. Gemeente A zal het ontwerpwerk in dat geval dus via een openbare
aanbestedingsprocedure in de markt moeten zetten.
b.

De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar. Deze
overeenkomst houdt in dat de projectontwikkelaar de grond in een te ontwikkelen gebied tegen
een marktconforme prijs van de gemeente koopt. De projectontwikkelaar zal op die grond voor
eigen rekening en risico het gehele project realiseren, inclusief de infrastructurele werken. Na
realisatie van het project wordt de grond waarop en waarin de infrastructurele werken zijn
uitgevoerd aan de gemeente overgedragen, tegen een symbolisch bedrag of om niet. De kosten
van de infrastructurele werken worden verdisconteerd in de grondprijzen van de huizen,
winkels etc. De waarde van de infrastructurele werken overschrijdt het drempelbedrag van de
Richtlijn Werken (ca. 5 mio euro of 11 mio gulden).
Een dergelijke casus is voorgelegd aan de rechter. Deze is daarbij tot de conclusie gekomen dat
de aanleg van infrastructurele voorzieningen en de daarmee gemoeide waarde in dit geval het
drempelbedrag van de Europese Richtlijn overschreed en oordeelde dat de gemeente geen
overeenkomst met derden mag sluiten voor de aanleg van infrastructuur en de ontwikkeling van
de openbare ruimte. In een meer traditioneel model van grondexploitatie had volgens de rechter
de gemeente zelf de opdracht verstrekt tot de uitvoering van de infrastructurele werken. Hierbij
had zij moeten aanbesteden volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn. Het feit dat dit in een
PPS-overeenkomst is ondergebracht, is in strijd met het doel en de strekking van de richtlijn,
namelijk een transparante en eerlijke mededinging, welk doel met name door de gemeente dient
te worden nagestreefd.

Deze voorbeelden tonen aan dat steeds bij het uitbesteden van werk zeer goed onderzocht zal moeten
worden of er sprake is van een aanbestedingsplichtige activiteit. De gevolgen van een foutieve
inschatting kunnen verstrekkend zijn.
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Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden
Hieronder wordt een aantal rechtspersonen waarin Dordrecht participeert globaal belicht, waarvan
bekend is dat zij aanbestedingsplichtige dienst zijn in de zin van de Europese richtlijnen.
Deze rechtspersonen hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van aanbestedingsbeleid
voor leveringen, diensten en werken. Dit neemt niet weg dat de gemeente Dordrecht zal moeten
verifiëren óf en in hoeverre er aanbestedingsbeleid is geformuleerd en wordt nageleefd.
Dit vergt expliciete communicatie door de betrokken bestuurder in het dagelijks bestuur.
Daarnaast kan er, afhankelijk van de situatie, sprake van zijn dat de diensten die door de betreffende
Gemeenschappelijke Regelingen worden uitgevoerd, (Europees) moeten worden aanbesteed.
Netwerk/Drechtwerk
Ingevolge artikel l, aanhef en onder a, van de Dienstenrichtlijn wordt daarin onder
"overheidsopdrachten voor dienstverlening" verstaan: schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende
titel, die zijn gesloten tussen een dienstverlener enerzijds en een aanbestedende dienst anderzijds, met
uitsluiting van nader aangegeven categorieën opdrachten.
Uit bijlage IA, sub 16, behorende bij de EEG- richtlijn diensten blijkt dat vuilophaaldiensten,
afvalverwerking en aanverwante diensten in principe onder het bereik van de richtlijn vallen. Het
arrest Voerendaal maakt helder dat een gemeenschappelijke regeling voor afvalinzameling gelijk
wordt gesteld aan een situatie waarin de gemeente er voor kiest het ophalen van huisvuil door een
eigen dienst te laten plaatsvinden. In het bovenbedoelde arrest concludeerde de Raad van State dat er
geen grond is voor o.a. het oordeel dat de handelwijze leidt tot ontduiking van doel en strekking van
de Dienstenrichtlijn. Dat betekent dat er in de huidige situatie (2002) voor Dordrecht dan ook geen
sprake is van een overheidsopdracht voor dienstverlening in de zin van art. l van de Dienstenrichtlijn.
Het latere ARA -arrest maakt echter wél duidelijk dat ingeval van verzelfstandiging van dergelijke
organisaties de gemeente de concessieverlening m.b.t. de betreffende diensten mogelijk Europees zal
moeten aanbesteden.
ROMD
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden is een NV. Onder deze NV valt ROMD CV.
Op dit moment is de ROMD- organisatie feitelijk nog geen publiek privaat samenwerkingsverband. Er
is veel onduidelijkheid over wat wel en niet kan en mag bij PPS-constructies. Het ministerie van EZ
onderkent dit in de discussienota "Haal pegels uit die regels". De Europese Commissie is volgens EZ
van plan om eerst via een bekendmaking de condities voor PPS nader aan te geven. Later volgt
regulering, waarbij de bedoeling is dat partnerkeuze pas mag plaatsvinden na openbare
bekendmaking. Onderhandeling zal wél worden toegestaan. Als publiekrechtelijke instelling wordt
aangemerkt: instelling met rechtspersoonlijkheid + opgericht met doel om algemeen belang te dienen
+ waarvan de aanbestedende dienst óf >50% financiert, óf toezicht uitoefent, óf >50% van de
bestuursleden benoemt. Momenteel participeren in Drechtwerk alleen overheden, waarmee vast staat
dat zij aanbestedingsplichtig is. In het geval er een private partij toetreedt ontstaat mogelijk een
andere situatie.
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Aankondigingen
22.

Naast de verplichte advertenties in de daarvoor bestemde publicatiebladen worden de
gemeentelijke aanbestedingen kenbaar gemaakt aan de lokale markt door een verkorte
advertentie, onder andere in de voor de gemeentelijke aankondigingen gebruikelijke huisaan-huis-bladen.

Europese aanbestedingen moeten worden aangekondigd in het supplement op het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen. Deze moeten in elektronische vorm worden aangeleverd. Hierbij
wordt onderscheidt gemaakt tussen:
1.
enuntiatieve aankondigingen (vooraankondigingen), waarin vooraf bekend gemaakt wordt
welke reeds bekende behoefte aan uit te besteden opdrachten zullen worden aanbesteed;
2.
oproep tot mededinging, hetgeen de publicatie is van een voorgenomen opdracht, waardoor
geïnteresseerde bedrijven hun belangstelling voor de opdracht kenbaar kunnen maken, of
rechtstreeks een offerte kunnen uitbrengen;
3.
bericht van gunning, waarin de aanbestedende dienst de resultaten van de gunning kenbaar
maakt.
Het Coördinatiepunt aanbestedingen verzorgt deze aankondigingen.
Daarnaast moeten, ter bevordering van het betrekken van Dordtse bedrijven bij opdrachten van de
gemeente, zoals bedoeld onder punt 13, de niet-Europese aanbestedingen in ieder geval ook worden
aangekondigd in het voor de gemeentelijke aankondigingen gebruikelijke huis-aan-huis-blad. Dit kan
eventueel door middel van een verkorte advertentietekst.
Rapportage
23.

De diensten/sectoren rapporteren jaarlijks vóór l april aan het college van B& W over de
door hen uitgevoerde aanbestedingen. Het Coördinatiepunt aanbestedingen rapporteert aan
de directies van de diensten/sectoren en het college over de door het coördinatiepunt
uitgevoerde aanbestedingen.

De diensten/sectoren zijn verplicht om het coördinatiepunt te betrekken bij het opstellen van hun
jaarplannen, voorzover het gaat om het inventariseren en beschrijven van de aanbestedingsplichtige
activiteiten. Op die manier kan het coördinatiepunt optimaal invulling geven aan haar taken en kan
optimaal van haar deskundigheid worden geprofiteerd.
De diensten/sectoren blijven zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
aanbestedingsprocedures, uiteraard voor zover die uitsluitend hun eigen dienst/sector betreffen. Als
het gaat om een aanbesteding voor een mantelcontract, waarvan meerdere diensten/sectoren gebruik
van kunnen gaan maken, zal de aanbesteding worden gecoördineerd door het Coördinatiepunt
aanbestedingen.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de wijze van toepassing van het aanbestedingsbeleid en daarover te
kunnen rapporteren, moeten de diensten/sectoren jaarlijks vóór l april een rapportage van de binnen
de dienst verrichte aanbestedingen aan het college toesturen. Het Coördinatiepunt aanbestedingen zal
daarvoor een standaardformulier ontwikkelen.
Door het Coördinatiepunt Aanbestedingen zelf wordt rapportage aan Burgemeester en Wethouders en
aan de directeuren van de diensten/sectoren uitgebracht omtrent de door haar uitgebrachte adviezen en
de uitgevoerde aanbestedingen.
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Aanbestedingsdossier
24.

Van iedere aanbesteding wordt door de dienst/sector die de aanbesteding uitvoert c.q het
Coördinatiepunt aanbestedingen een dossier aangelegd en bijgehouden.

Van iedere aanbestedingsprocedure wordt een aanbestedingsdossier bijgehouden.
Een dergelijk dossier is bedoeld om:
1.
in geval van een rechtszaak het proces van de aanbesteding aan te tonen;
2.
te worden gebruikt ten behoeve van het opstellen van rapporten aan het bestuur;
3.
als sturingsinstrument te dienen voor nog in procedure te brengen aanbestedingen.
Het dossier is in beginsel openbaar in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor zover
geen van de uitzonderingsgronden van de wet van toepassing is.
Met deze dossiervorming wordt tevens de openheid en de transparantie van het
aanbestedingsbeleid van de gemeente Dordrecht bevorderd. De dossiers worden aangelegd en
bijgehouden door de aanbestedende dienst. Het Coördinatiepunt Aanbestedingen kan desgewenst deze
dossiers inzien en gebruiken voor rapportagedoeleinden.
In bijlage 4 is aangegeven welke stukken zich in het dossier moeten bevinden.
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